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SPONSOR in het spotlicht 

De medewerkers van Rabobank Alblasserwaard 

Noord en Oost namen bij stichting ‘Gorinchem 

zwemt in de kunst’ een blanco bliek af die doet 

denken aan de stad Gorinchem, ‘bliekenstad’.  

Hiermee wilden zij de bank feliciteren met het 

pand dat in april 2012 is geopend. De bliek is 

door Social Sofa in Tilburg (die de talenten van 

medewerkers van een sociale werkplaats inzet) 

omgetoverd tot een waar kunstwerk. Dit met 

behulp van mozaïek, met hierachter het idee dat 

vele losse delen samen een prachtig geheel 

vormen, zoals de medewerkers de Rabobank 

maken. De zogenoemde ‘mozaïek-bliek’ is een 

fraai mozaïek geworden; prachtig om te zien.  

Het kunstwerk is in het bedrijfsrestaurant van de 

nieuwe gebouw van de Rabobank te Gorinchem 

aangeboden aan de directie van de Rabobank. 

Op de foto de onthulling door Piet Hoogendoorn 

(Voorzitter Directie) en een initiatiefnemer 

binnen de bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bliekenproject van de ‘Stichting Gorinchem 

zwemt in de Kunst’ steunt Inloophuis De Blauwe 

Anemoon financieel.  

 

 

 

 

Naar aanleiding van de overdracht van de bliek        

is daarom een geldbedrag overgemaakt aan De    

Blauwe Anemoon. Dit namens de medewerkers 

van de Rabobank. 

  

Een ontmoetingsplaats voor iedereen die te maken heeft met kanker, voor inwoners van Gorinchem en de regio Gorinchem. 

EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Joke Peperkoorn, in oktober 

2013 ben ik verhuisd vanuit Hillegom naar 

Vuren. 

 

In mijn naaste omgeving ben ik de laatste 

jaren veelvuldig geconfronteerd met kanker, 

mijn zusje, mijn schoonzusje, mijn beste 

vriendin. Deze laatste is helaas inmiddels 

overleden. 

Dit was voor mij een reden om te willen gaan 

werken als vrijwilliger om zodoende het 

gevoel te hebben iets te kunnen betekenen in 

plaats van aan de zijlijn te staan. 

 

In mijn vorige woonplaats heb ik een paar 

jaar met veel plezier gewerkt in het Adamas 

inloophuis in Nieuw Vennep. Ik heb nog een 

poosje geprobeerd dit vol te houden nadat ik 

verhuisd was maar dit bleek geen haalbare 

kaart.  
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Zodoende ben ik sinds  kort vrijwilliger in De 

Blauwe Anenmoon . 

Het wederzijds respect en mezelf richten naar de 

behoefte van de gast is mijn doel, ik hoop hieraan 

te kunnen voldoen! 

 

Vriendelijke groet, 

Joke Peperkoorn 

 

 

Sjang Janssen 

Sjang, sinds kort aan De Blauwe Anemoon 

verbonden,  is een ontspanningscoach, 

gespecialiseerd in het achterhalen van de 

oorzaken van pijn die bijvoorbeeld spanningen 

kunnen veroorzaken. Soms raken we zo gewend 

aan spanningen dat we deze niet eens meer 

opmerken en dus ook niet beter weten. De geest 

moet leren loslaten en het lichaam leren 

ontspannen. 

Sjang werkt vanuit zijn praktijken te Venlo en te 

Gorinchem en is twee keer per maand aanwezig 

bij De Blauwe Anemoon. Kijk op onze website 

wanneer precies. 
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BESTUUR  

We zijn een aantal maanden op zoek geweest naar kandidaten ter completering van het bestuur van De Blauwe Anemoon en deze zoektocht hebben 
we nu succesvol afgesloten. Per 1 juli is ons bestuur als volgt samengesteld: 

 Adrie van Huuksloot, Voorzitter (Algemene Zaken). 

 Arie Moret, Penningmeester (Financiën en Sponsoring). 

 Theo van Wel, Lid (Personeel en Organisatie). 

 Maja Casemier, Lid (Publiciteit). 

 Sanne Gall, Lid (Gastenzorg). 

 Margreet Verboom, Lid (Contacten Gezondheidszorg). 

 

 ACTIVITEITEN UITGELICHT 

In verband met de zomerperiode hebben we 

een iets minder uitgebreid programma, 

waarin geen weekend- en thema activiteiten 

voorkomen. 

We zijn op de reguliere tijden geopend en 

bieden een divers aanbod van activiteiten, 

bijvoorbeeld op 25 juli een georganiseerde 

wandeling door een prachtige tuin in 

Schelluinen en op 2 augustus een 

stadswandeling met gids door Gorinchem; 

geniet van de anecdotes die onderweg verteld 

worden. 

Op 15 augustus is er vanaf 13.30 een High 

Tea in onze tuin. 

Ons activiteitenoverzicht vindt u onder meer 

op onze website. 

Momenteel hebben wij een vacature  voor een 

  

 

 ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER van het BESTUUR 

  

Wij zoeken een vrijwilliger (m/v) die in samenspraak met het bestuur  

 

* Bestuursvergaderingen voorbereidt (opstellen agenda, verzorgen 

   van uitnodigingen, ordenen ingekomen post, verspreiden vergaderstukken etc. 

* Verzorgen van de notulen van de vergaderingen 

* Zorgen van afhandeling van inkomende/uitgaande post 

* Beheren van het archief van het bestuur. 

 

U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk  

en bent een echte teamspeler. Dit laatste zowel binnen het bestuur als in samenspel met de  

teamleider en coordinatoren. 

U bent betrokken bij de doelstelling van de organisatie en maakt graag deel hiervan uit.. 

 

 

Uw reactie graag naar info@deblauweanemoon.nl. 

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer Adrie van Huuksloot, telefoon 06-53202501, 

voorzitter. 

Inloophuis De Blauwe Anemoon, W. de Vries Robbéweg 1, 4206 AK Gorinchem 

T: 0183 820213  E: info@deblauweanemoon.nl  I: www.deblauweanemoon.nl Rabobank IBAN/rek.nr.: NL04 RABO 0135 6345 98 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, laat ons dat even weten via info@deblauweanemoon.nl 

 

 

 

We hebben voor onze gasten een aantal vaste 

activiteiten die iedere maand weer terugkomen.  

We zetten deze even voor u op een rijtje: 

* Inloop, met koffie/thee 

* Ontspannende massage 

* Yoga 

* Tai Chi 

* Conditietraining 

* Walk ‘n Talk, een stadwandeling door Gorinchem 

 

Kijk op onze website indien u meer wilt weten. 
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